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P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
           
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 27.08.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 27.08.2008, ora 14,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Formularea unui punct de vedere comun în urma studiului 

dosarelor în care sunt acţionaţi în instanţă CPRD 89 şi membrii 

acesteia. 

2. Discutarea amendamentelor propuse pentru modificarea Legii 

nr. 341/2004. 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean, Senator Ion Vasile, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Gheorghe 

Firczak, Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au fost: Vicepreşedintele Comisiei 

Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, 

Senator David Gheorghe, Senator Ilie Petrescu, Deputat Anca Constantinescu 

şi Deputat Ioan Ţundrea. 
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Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse 

pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean 

a prezentat ordinea de zi şi a supus-o la vot. S-a votat în unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Preşedintele CPRD 89 a întrebat 

membrii comisiei dacă au finalizat analizarea dosarele civile şi penale în care 

sunt acţionaţi în instanţă CPRD89 şi membrii acesteia, în vederea formulării 

unui punct de vedere comun.  

Membrii comisiei au adus la cunoştinţă faptul că datorită numărului 

mare de dosare, nu au reuşit analizarea acestora în totalitate.  

Având în vedere această situaţie, preşedintele CPRD 89  a propus ca 

punctul 1 al ordinii de zi să fie discutat în următoarea şedinţă, pentru a da 

posibilitatea membrilor comisiei să finalizeze analizarea tuturor dosarelor. 

                 La punctul 2 al ordinii de zi, având în vedere faptul că  Secretarul 

de Stat al SSPR, domnul Nicolae Puiu Fesan nu este prezent la şedinţa CPRD 

89, pentru a putea fi discutate amendamentele propuse pentru modificarea 

Legii nr. 341/2004, membrii comisiei au hotărât ca acest punct al ordinii de zi 

să fie discutat în următoarea şedinţă CPRD 89, la care domnul Secretar de Stat 

va participa. 

Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei domnul 

deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca, pentru şedinţa următoare, să 

rămână aceeaşi ordine de zi. 

Următoarea şedinţă va fi anunţată în termenul stabilit de regulament.  

 

 P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 
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